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pesticiden
als
ziekte:
bijna
meldingen

noemen
oorzaak
honderd
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Pesticiden die mogelijk schadelijk voor de gezondheid zijn
moeten met onmiddellijke ingang worden verboden. Daarvoor
pleit de Parkinson Vereniging, nu er steeds meer
wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen
blootstelling aan pesticiden en de ziekte van Parkinson.
,,Waarom mag dit gif nog steeds gebruikt worden?’’
Bij de Parkinson Vereniging hebben zich het afgelopen jaar
zo’n honderd mensen gemeld die hun eigen ziekte in verband
brengen met blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Het
gaat om mensen die beroepsmatig veel met dit soort middelen
hebben gewerkt, zoals boeren, maar ook om mensen die naast
bijvoorbeeld bollen- of lelievelden wonen of hebben gewoond.
Eerder dit jaar adviseerde de Gezondheidsraad al om het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen,
juist omdat ze door de wetenschap in verband worden gebracht
met onder andere de ziekte van Parkinson. De Parkinson
Vereniging overweegt zelfs juridische stappen om méér
parkinsongevallen te voorkomen, bevestigt Jobien Wind van de

Parkinson Vereniging.
(Bron en volledig artikel, incl. video AD)

‘Parkinson
is
verschillende ziekten’

twee

Wetenschappers van de universiteit van Aarhus in Denemarken
hebben bewezen dat er twee varianten van Parkinson zijn. De
een begint in de hersenen, de ander in de darmen.
Parkinson ontstaat als het eiwit alfa-synucleïne zich verkeerd
opvouwt. Als dat één keer gebeurt, vouwen andere eiwitten zich
ook verkeerd op, en dit kan zich in het lichaam en de hersenen
verspreiden.
Als deze eiwitten zich ophopen in de substantia nigra in het
brein, daalt de dopamineproductie, wat leidt tot de trillingen
die kenmerkend zijn voor Parkinson.
De wetenschappers onderzochten 59 patiënten die Parkinson
hadden of aan een slaapstoornis leden die er vaak een
voorloper van is. Die stoornis is het gevolg van aantasting
van de hersenstam door verkeerd gevouwen eiwitten. Met behulp
van scans zagen de onderzoekers waar het eiwit schade had
aangericht.
(Bron en volledig artikel Wetenschap in Beeld)

Stress
leidt
tot
tremoren
parkinsonpatiënten

meer
bij

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt hoe stress bij
parkinsonpatiënten leidt tot meer trillen en schudden,
tremoren genaamd. De resultaten, gepubliceerd in
wetenschappelijk tijdschrift Brain, onderstrepen waarom de
coronacrisis extra nadelige effecten kan hebben voor mensen
met de ziekte. Dit meldt het Radboudumc.
In het onderzoek werden
33 patiënten met de
ziekte van Parkinson in
een
MRI-scanner
bestudeerd. Tijdens een
deel van de MRI-scans
mochten de proefpersonen
rust houden, terwijl zij
tijdens het andere deel
een
stress-opwekkende
taak kregen. Zij moesten
snel rekensommen maken, en door het meten van de pupildiameter
en de hartslag kon de mate van stress nauwkeurig bepaald
worden. Een versnellingsmeter op de arm hield de tremoren bij.
Dat deze stressvolle taak meer tremoren opwekte was geen
verrassing; veel patiënten ervaren zelf ook dat situaties
waarin zij gestrest raken, leiden tot meer tremoren.
Bijvoorbeeld, een diner in een restaurant waarbij mensen uit
bezorgdheid op hen letten kan juist stressvol zijn en ervoor
zorgen dat het schudden erger wordt.
Omdat de proefpersonen in een MRI-scanner lagen, kon echter
ook de hersenactiviteit gemeten worden via een functionele
MRI. Deze activiteit liet zien dat de hersennetwerken die
stress reguleren, tijdens de rekensommen sterkere verbindingen
gingen leggen met de netwerken die verantwoordelijk zijn voor
de tremoren.
(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)

